


ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи психології» 

складена відповідно до Стандарту вищої освіти України  додипломної 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня, галузі знань 22 – 

«Охорона здоров’я», спеціальності – 222 «Медицина», освітньої 

кваліфікації «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар». 

Опис навчальної дисципліни (анотація)  Важливим завданням, яке стоїть 

перед викладачами вищих медичних навчальних закладів на сучасному 

етапі, є формування студента як особистості. 

Навчальна дисципліна «Основи психології» є теоретичним фундаментом 

циклу психологічних  дисциплін та надає можливість студентам не тільки 

оволодіти системою психологічних знань, а й забезпечує формування на цій 

основі  психологічних вмінь, що є одним з важливих елементів у 

професійній підготовці та професійній діяльності фахівця; сприяє 

вирішенню питань побудови та організації міжособистісної взаємодії в 

колективі, в осмисленні найбільш ефективних методів впливу на 

особистість. 

Інформаційний опис начальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3,5 

Галузь знань 

22 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» Нормативна 

(за вибором) Напрям підготовки  

«Медицина» 

Розділів – 1 

Спеціальність: 222 

«Медицина» 

Рік підготовки – 1-й 

Змістових розділів – 1 1-й семестр 

Загальна 

кількість годин – 105 

Лекції 

20 годин 

Тижневе навантаження: 

аудиторних 

І-рік навчання –  

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: «магістр медицини» 

кваліфікації професійної 

«лікар» 

Семінарські заняття 

20 годин 

Самостійна робота 

 65 годин 

Вид контролю:  залік 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні психологічні 

положення, теорії, концепції, категорії, механізми функціонування психіки 

людини, закономірності розвитку та формування особистості. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Основи психології» 

базується на вивченні студентами філософії, соціології, фізіології; закладає 

основи вивчення медичної психології, психології спілкування, соціальної 

психології, а також ряду клінічних  дисциплін,  що передбачає інтеграцію з 

ними. 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи психології» є: 

ознайомлення студентів з основними проблемами психології на сучасному 

етапі розбудови суспільства; надання можливості студентам не лише 

оволодіти системою психологічних знань, основних категорій психології, 

ознайомити студентів з загальними поняттями та закономірностями 

психічної діяльності людини, а й забезпечити формування на цій основі  

медико-психологічних вмінь, що є одним з важливих елементів у 

професійній підготовці та майбутній діяльності лікаря. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи 

психології» є:  

сформувати у студентів систему психологічних знань; оволодіти основними 

категоріями та поняттями психології; ознайомити із закономірностями 

формування та основними властивостями психічних процесів особистості, 

емоційно-вольової сфери та індивідуальними особливостями людини; 

висвітлити проблему психологічних особливостей діяльності та 

спілкування особистості; розкрити нові можливості професійної лікарської 

діяльності; сприяти вирішенню питань побудови та організації 

міжособистісної взаємодії в колективі, в аналізі різного роду професійних 

ситуацій, в осмисленні найбільш ефективних методів впливу на особистість 

хворої людини. 

1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна «Основи психології». 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України другий (магістерський) 

рівень вищої освіти дисципліна «Основи психології» забезпечує набуття 

студентами наступних компетентностейтаких рівнів: 

- інтегральні: 
- здатність розв’язувати типові та складні задачі і проблеми у певній галузі 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог; 

- загальні: 

- знання та розуміння предметної області та професійної діяльності та їх 

здатність застосовувати на  практиці;  

- особистісна прихильність до обраного фаху та  мотиваційна складова 

щодо досягнень у фаховій діяльності; 

- вміння виявляти, аналізувати, формулювати та вирішувати проблеми, 

що визначені особливостями галузі; 

- здатність вчитися і бути сучасно навченим з урахуванням використання 

новітніх інформаційних і комунікаційних технологій; 

- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих на себе 

обов’язків; 

- здатність адекватно оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт; 

- здатність до співпраці в команді, що вимагає набути навички 



міжособистісної взаємодії; 

- готовність до вибору стратегічних засад спілкування, щоб діяти на 

основі етичних міркувань (мотивів), соціально відповідально та громадсько 

свідомо; 

- вміння мотивувати людей та рухатися до спільної соціально визначеної 

мети 

- ведення здорового способу життя, адаптації та дії в новій (у тому 

рахунку конфліктній) ситуації; 

- постійна включеність у процес прийняття фахового рішення. 

- спеціальні (фахові, предметні): 
- здатність до професійного мислення на підставі аналізу та синтезу 

медико-психологічних знань; 

- використання деонтологічних норм роботи лікаря з урахуванням 

гуманістичної складової, історичної спадщини та новітніх досягнень в 

галузі медицини 

- здатність до адекватної оцінки впливу соціально-економічних  та 

системо-ціннісних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї  та 

українського соціуму в цілому; 

- знання та уміння застосовувати в процесі лікувальної взаємодії; 

- здатність встановити психологічний контакт з пацієнтом. 

- здатність обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань 

для майбутньої професійної діяльності. 

Матриця компетентності 

№ 

з\

п 

Класифікац

ія 

компетент

ностей за 

НРК 

Знання  Уміння Комунікація  Автономія 

та 

відповідаль

ність 

1 2 3 4 5 6 

 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

 

Загальні компетентності 
1 Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

професійної 

діяльності 

та їх здатність 

застосовуват

и на  практиці  

Мати 

спеціалізован

і 

концептуальн

і знання, 

набуті у 

процесі 

навчання  та 

зі структури 

Вміти 

розв’язувати 

ті професійні 

задачі, які 

виникають у 

професійній 

діяльності, 

що потребує 

Ефективно 

формувати та 

доносити 

власні 

висновки та 

пояснення до 

фахівців, 

пацієнтів і їх 

родичів та 

Нести 

відповідальні

сть за 

прийняття 

рішень, 

власний 

професійний 

розвиток і 

здатність до 



професійної 

діяльності   

постійного 

оновлення  

планувати 

комунікаційн

у стратегію у 

професійній 

діяльності 

подальшого 

професійного 

навчання  

 

2. Особистісна 

прихильність 

до обраного 

фаху та  

мотиваційна 

складова 

щодо 

досягнень у 

фаховій 

діяльності 

Мати глибокі 

знання, 

набуті у 

процесі 

навчання та 

відкритість 

до постійного 

їх оновлення 

та 

поповнення  

Вміти 

здійснювати 

професійну 

діяльність, 

що потребує 

постійного 

оновлення та 

інтеграції 

знань 

Встановлюва

ти відповідні 

професійні 

зв’язки для 

досягне-ння 

результату 

Нести 

відповідальні

сть за 

подальший 

професійний 

розвиток 

своєчасне 

використання 

методів 

саморегуляції 

3 Вміння 

виявляти, 

аналізувати, 

формулювати 

та 

вирішувати 

проблеми, що 

визначені 

особливостям

и галузі  

Знати методи 

аналітичного 

аналізу та 

застосування 

набутих 

знань 

Вміти 

проводити 

аналіз 

інформації, 

формулювати 

власну думку 

та приймати 

обґрунтовані 

рішення  

 

Встановлюва

ти відповідні 

зв’язки для 

досягнення 

цілей 

 

Нести 

відповідальні

сть за вміння 

аналізувати, 

формулювати 

та 

вирішувати 

поточні 

проблеми  

4 Здатність 

вчитися і 

бути сучасно 

навченим з 

урахуванням 

використання 

новітніх 

інформаційни

х і 

комунікаційн

их технологій 

 

Мати глибокі 

знання в 

галузі 

інформаційни

х і 

комунікаційн

их 

технологій, 

що застосову-

ються у 

професійній 

діяльності 

Вміти 

використовув

ати 

інформаційні 

та 

комунікаційн

і технології у 

професійній 

галузі, що 

потребує 

оновлення та 

інтеграції 

знань. 

Використову

вати 

інформаційні 

та комуніка-

ційні 

технології у 

професій-ній 

діяльності 

Нести 

відповідальні

сть за 

своєчасне 

набуття 

сучасних 

професійних 

знань та 

умінь. 

 

 

 

 

5. Визначеність 

і 

наполегливіс

ть щодо 

поставлених 

завдань і 

взятих на 

себе 

обов’язків  

Знати об’єм 

своїх 

обов’язків та 

шляхи 

виконання 

поставлених 

завдань 

Вміти 

визначати  

завдання та 

бути 

наполегливи

м і сумлінним 

при 

виконання 

обов’язків  

Встановлюва

ти 

міжособистіс

ні зв’язки для 

забезпече-ння 

якісного 

виконува-ння 

поставле-них 

завдань 

Нести 

відповідаль-

ність за 

якісне 

виконання 

поставлених 

завдань 

6. Здатність 

адекватно 

оцінювати та 

забезпечуват

и якість 

Знати методи 

оцінювання 

показників 

якості 

Вміння 

якісно 

виконувати 

поставлені 

завдання 

Встановлюва

ти відповідні 

зв’язки для 

досягне-ння 

Нести 

відповідальні

сть за якісне 

виконання 

робіт 



виконуваних 

робіт 

 поставлених 

цілей 

 

7. Здатність до 

співпраці в 

команді, що 

вимагає 

набути 

навички 

міжособистіс

ної взаємодії 

Знати 

тактики 

спілкування, 

закони та 

способи 

комунікативн

ої поведінки 

Вміти 

обирати 

способи та 

стратегії 

спілкування 

для 

забезпечення 

ефективної 

командної 

роботи  

 

Використову

вати стратегії 

спілкува-ння 

та навички 

міжособистіс

ної взаємодії 

Нести 

відповідальні

сть за вибір 

способу та 

стратегії 

комунікації 

8. Здатність до 

вибору 

стратегічних 

засад 

спілкування, 

щоб діяти на 

основі 

етичних 

міркувань 

(мотивів), 

соціально 

відповідально 

та громадсько 

свідомо 

Знати 

методики  та 

стратегії 

спілкування,  

свої 

громадські 

права та 

обов’язки 

Вміти 

формувати 

свою 

громадянську 

свідомість та 

діяти 

відповідно до 

неї  

 

Здатність 

донести 

власну 

громадську 

позицію  

 

Нести 

відповідальні

сть за свою 

громадянську 

позицію та 

діяльність  

 

 

 

 

 

 

 

9. Здатність 

мотивувати 

людей та 

рухатися до 

спільної 

соціально 

визначеної 

мети 

 

Знати права, 

обов’язки та 

шляхи 

виконання 

поставлених 

завдань 

Вміти 

визначити 

мету та 

стратегію 

подальшого 

розвитку, 

бути 

наполегливи

м та 

сумлінним 

при 

виконання 

обов’язків 

Встановлюва

ти міжособи-

стісні зв’язки 

для ефекти-

вного 

виконання 

завдань та 

обов’язків 

Відповідати 

за якісне 

виконання 

поставлених 

завдань 

10 Здатність до 

ведення 

здорового 

способу 

життя, 

адаптації та 

дії в новій  

Мати знання 

для  ведення 

здорового 

способу 

життя та 

здатності до 

адаптації 

Вміти 

застосувати 

застосовуват

и знання для 

ведення  

здорового 

способу 

життя  

Вміння 

встановлюват

и відповідні 

зв’язки для 

досягнення 

позитив-ного 

результату 

Нести 

відповідальні

сть за 

здоровий 

спосіб життя 

та своєчасне 

використання 

методів 

саморегуляції  

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 



1 Здатність до 

професійного 

мислення на 

підставі 

аналізу та 

синтезу 

медико-

психологічни

х знань в 

проекції 

історичного 

та системо-

ціннісного 

контексту їх 

осмислення з 

урахуванням 

особливостей 

системи 

охорони 

здоров’я та 

специфіки 

медичної 

освіти кожної 

окремої 

країни 

Мати 

спеціалізован

і знання про 

людину, її 

органи та 

системи  в 

проекції 

історичного 

та системо-

ціннісного 

контексту їх 

осмислення  

та 

особливості 

системи 

охорони 

здоров’я, 

специфіку 

медичної 

освіти кожної 

окремої 

країни  

 

Вміти 

проводити 

фізикальне 

обстеження 

хворого, 

поставити 

попередній 

діагноз 

захворюванн

я та 

призначити 

лабораторне 

та 

інструментал

ьне 

обстеження 

хворого 

шляхом 

застосування 

стандартних 

методик 

враховуючи 

особливості 

менталітету 

пацієнта  

На підставі 

нормативних 

документів 

вести 

медичну 

документаці

ю щодо 

пацієнта 

(карту 

амбулаторног

о/стаціонарно

го хворого 

тощо) з 

урахуванням 

особливостей 

системи 

охорони 

здоров’я та 

специфіки 

медичної 

освіти кожної 

окремо 

країни  

 

Дотримуючи

сь етичних та 

юридичних 

норм та 

враховуючи 

особливості 

менталітету 

пацієнта 

(соціально, 

релігійно 

обумовлені 

перестороги) 

нести 

відповідальні

сть за 

прийняття 

обґрунтова-

них рішень і 

дій щодо 

правильності 

встановле-

ного поперед-

нього 

клінічного 

діагнозу  

2 Здатність 

застосовуват

и набуті 

психологічні 

знання в 

практичних 

ситуаціях, 

визначених 

особливостям

и галузі знань 

– Охорона 

здоров’я 

Мати глибокі 

знання, 

набуті у 

процесі 

навчання з 

психології  та 

відкритість 

до постійного 

їх оновлення 

та 

поповнення 

Вміти 

здійснювати 

професійну 

діяльність, 

що потребує 

оновлення та 

інтеграції 

знань 

Здатність 

ефективно 

формувати 

комунікацій-

ну стратегію 

у професійній 

діяльності  

Нести 

відповідальні

сть за 

постійний 

професій-ний 

розвиток, 

здатність до 

подальшого 

професій-

ного 

навчання з 

високим 

рівнем 

автономно-

сті 

3 Здатність 

встановити 

психологічни

й контакт з 

пацієнтом з 

урахуванням 

наявного 

культурально

-ментального 

розмаїття, що 

відповідає 

сучасному 

Мати 

спеціалізован

і знання про 

людину в 

проекції 

історичного 

та системо-

ціннісного 

контексту їх 

осмислення з 

урахуванням 

особливостей 

Вміти 

спілкуватися 

з 

представника

ми різних 

мов, релігій 

та культур 

ураховуючи 

особливості 

менталітету 

пацієнта 

(соціально, 

Формувати та 

донести до 

пацієнта та 

фахівців 

власні 

висновки 

щодо 

принципів та 

характеру 

лікування, 

враховуючи 

особливості 

Нести 

відповідальні

сть за 

прийняття 

рішення, що 

враховує 

особливості 

системи 

охорони 

здоров’я та 

специфіки 

медичної 



постіндустрі-

альному та 

мультикуль-

турному 

суспільству 

 

системи 

охорони 

здоров’я та 

специфіки 

медичної 

освіти кожної 

окремо 

країни  

релігійно 

обумовлені 

перестороги) 

та специфіки 

медичної 

освіти кожної 

окремо 

країни  

менталітету 

пацієнта 

(соціально, 

релігійно 

обумовлені 

перестороги) 

освіти кожної 

окремо 

країни  

 

4 Здатність 

враховувати 

гендерні та 

вікові  

особливості 

пацієнта при 

обранні 

засобів та 

методів 

медичної і 

психологічно

ї реабілітації з 

урахуванням 

наявних 

системо-

ціннісних 

орієнтирів 

культури та 

медико-

гігієнічних 

знань того 

суспільства, 

членом якого 

пацієнт 

являється 

Мати 

спеціалізован

і знання про 

людину, її 

органи та 

системи з 

урахуванням 

наявних 

системо-

ціннісних 

орієнтирів 

культури та 

медико-

гігієнічних 

знань того 

суспільства, 

членом якого 

пацієнт 

являється 

Вміти 

виконувати 

медичні 

маніпуляції з 

урахуванням 

наявних 

системо-

ціннісних 

орієнтирів 

культури та 

медико-

гігієнічних 

знань того 

суспільства, 

членом якого 

пацієнт 

являється 

Обґрунтовано 

формувати та 

донести до 

пацієнта, 

фахівців 

висновки 

щодо 

необхідності 

проведення 

медичних 

маніпуляцій з 

урахуванням 

наявних 

системо-

ціннісних 

орієнтирів 

культури та 

медико-

гігієнічних 

знань того 

суспільства, 

членом якого 

пацієнт 

являється 

Нести 

відповідальні

сть за якість 

виконання 

медичних 

маніпуляцій з 

урахуванням 

наявних 

системо-

ціннісних 

орієнтирів 

культури та 

медико-

гігієнічних 

знань того 

суспільства, 

членом якого 

пацієнт 

являється 

5 Здатніст

ь до 

практичного 

використання 

деонтологічн

их норм 

роботи лікаря 

з 

урахуванням 

гуманістично

ї складової, 

історичної 

спадщини та 

особливостей 

розвитку 

сучасного 

мультикульту

рного 

суспільства 

Мати 

спеціалізован

і знання про 

деонтологічні 

норми роботи 

лікаря з 

урахуванням 

гуманістично

ї складової, 

історичної 

спадщини та 

особливостей 

розвитку 

сучасного 

мультикульту

рного 

суспільства 

Вміти 

визначати, 

деонтологічні 

норми роботи 

лікаря з 

урахуванням 

гуманістично

ї складової, 

історичної 

спадщини та 

особливостей 

розвитку 

сучасного 

мультикульту

рного 

суспільства 

Формувати та 

донести до 

пацієнта, 

фахівців 

висновки 

щодо роботи 

лікаря з 

урахуванням 

гуманістично

ї складової, 

історичної 

спадщини та 

особливостей 

розвитку 

сучасного 

мультикульту

рного 

суспільства 

Нести 

відповідальні

сть за 

обґрунтованіс

ть визначення 

лікування 

пацієнта з 

урахуванням 

гуманістично

ї складової, 

історичної 

спадщини та 

особливостей 

розвитку 

сучасного 

мультикульту

рного 

суспільства 



6 Здатність до 

адекватної 

оцінки 

впливу 

соціально-

економічних  

та системо-

ціннісних 

детермінант 

на стан 

здоров’я 

індивідуума, 

сім’ї та 

українського 

соціуму в 

цілому 

 

Мати 

спеціалізован

і знання про 

вплив 

соціально-

економічних  

та системо-

ціннісних 

детермінант 

на стан 

здоров’я 

індивідуума, 

сім’ї  та 

українського 

соціуму в 

цілому 

 

Вміти 

визначати 

фактори, 

динаміку та 

міру впливу 

соціально-

економічних  

та системо-

ціннісних 

детермінант 

на стан 

здоров’я 

індивідуума, 

сім’ї  та 

українського 

соціуму в 

цілому 

 

Обґрунтова-

но визначати, 

оцінювати, 

формулю-

вати та 

довести до 

пацієнта, 

родичів та 

фахівців про 

вплив 

соціально-

економічних  

та системо-

ціннісних 

детермінант 

на стан 

здоров’я 

індивідуума, 

сім’ї  та 

українського 

соціуму в 

цілому 

 

Нести 

відповіда-

льність за 

адекватні-сть 

оцінки 

впливу 

соціально-

економі-чних  

та системо-

ціннісних 

детермінант 

на стан 

здоров’я 

індивідуума, 

сім’ї  та 

українсь-кого 

соціуму в 

цілому 

7. Здатність 

обґрунтовува

ти значення 

психологічни

х та 

педагогічних 

знань для 

майбутньої 

професійної 

діяльності;  

Здатність до 

опанування і 

практичного 

використання 

методів 

психологічно

ї діагностики. 

 

Визначенн

я 

психології 

як науки, 

основні 

психологі-

чні 

терміни та 

поняття;  

сучасний 

стан 

розвитку 

психології; 

основні 

галузі 

психології;  

визначення 

поняття 

методу 

психологі-

чного 

дослідже-

ння та їх 

класифіка-

цію 

Обґрунтовува

ти значення 

психологічни

х та 

педагогічних 

знань для 

майбутньої 

професійної 

діяльності; 

розрізняти 

сучасні 

психологічні 

школи; 

орієнтуватися 

в основних 

етапах 

становлення 

психології та 

сучасних 

тенденціях її 

розвитку; 

Обґрунто-

вано 

формувати 

та донести 

до 

пацієнта, 

фахівців 

висновки  

щодо 

необхідно-

сті 

проведе-

ння тих чи 

інших 

психологі-

чних 

впливів 

Нести 

відповідал

ьність за 

застосо-

вані 

психоло-

гічні 

впливи 

8. Здатність 

розуміти 

природу та 

сутність 

Основи 

функціонува-

ння та 

розвитку 

Розуміти 

природу та 

сутність 

психіки 

Отримувати 

необхідну 

інформацію 

з визначених 

Нести 

відповідальні

сть за 

застосовані 



психіки 

людини; 

розрізняти 

свідомі та 

несвідомі 

форми 

прояву 

психіки 

людини 

психіки; 

визначення 

свідомості, її 

ознак  

людини; 

визначати 

особливості 

психіки 

людини; 

розрізняти 

свідомі та 

несвідомі 

форми 

прояву 

психіки 

людини 

джерел щодо 

сучасних 

психологі-

чних 

досліджень 

психологі-чні 

впливи 

9. Здатність 

спостерігати, 

аналізувати, 

узагальнюват

и та 

систематизув

ати 

психологічні 

факти та 

явища 

Знати 

сучасні  

теорії 

основних 

психічних 

процесів; їх 

визначення 

та основні 

характери-

стики 

Спостерігати, 

аналізувати, 

узагальнюват

и та 

систематизув

ати 

психологічні 

факти та 

явища 

Отримувати 

необхідну 

інформацію 

з визначених 

джерел щодо 

сучасних 

психологі-

чних 

досліджень 

Нести 

відповідальні

сть за 

застосовані 

психологічні 

впливи 

 

 

 

 

 

 

10. Здатність 

визначати 

індивідуальн

о-

психологічні 

відмінності 

особистості 

за їхніми 

проявами у 

діяльності та 

спілкуванні, а 

також 

враховувати 

індивідуальні 

особливості 

пацієнта при 

обранні 

засобів та 

методів 

медичної 

допомоги. 

Знати 

загальне 

поняття та 

визначення 

темперамент

у, характеру, 

здібностей; 

типи та 

основні 

характери-

стики 

темперамен-

тів; 

типології 

характеру; 

структуру та 

різновиди 

здібностей; 

рівні їх 

розвитку 

Визначати 

індивідуальн

о-

психологічні 

відмінності 

особистості 

за їхніми 

проявами у 

діяльності та 

спілкуванні;  

 

Отримувати 

необхідну 

інформацію 

з визначених 

джерел щодо 

сучасних 

психологічн

их 

досліджень 

Нести 

відповідальні

сть за 

застосовані 

психологічні 

впливи 

1. Здатність 

виявляти 

особливості 

вираження 

емоцій та 

розкривати їх 

зв‘язок з 

Знати 

фізіологічні 

основи 

емоцій та 

почуттів; 

механізми 

вольової 

Виявляти 

особливості 

вираження 

емоцій та 

розкривати їх 

зв‘язок з 

іншими 

Отримувати 

необхідну 

інформацію 

з визначених 

джерел щодо 

сучасних 

психологі-

Нести 

відповідальні

сть за 

застосовані 

психологічні 

впливи 



іншими 

психічними 

процесами 

при лікуванні 

захворювань 

 

регуляції; 

Психологічн

і теорії 

емоцій та 

волі; 

Розвиток 

емоційної 

сфери та 

волі в 

онтогенезі 

психічними 

процесами;  

визначити 

емоційний 

стан пацієнта 

 

чних 

досліджень 

 

Результати навчання : 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких 

сприяе навчальна дисципліна. 

Здатність застосовувати набуті психологічні навички в практичних 

ситуаціях, визначених особливостями галузі знань – Охорона здоров’я; 

Здатність встановити психологічний контакт з пацієнтом; 

Здатність враховувати гендерні та вікові  особливості пацієнта при обранні 

засобів та методів медичної і психологічної реабілітації . 

Результати навчання для дисципліни: 

- здатність розуміти природу та сутність психіки людини; розрізняти свідомі 

та несвідомі форми прояву психіки людини; 

- здатність спостерігати, аналізувати, узагальнювати та систематизувати 

психологічні факти; 

- Здатність до опанування і практичного використання методів 

психологічної діагностики. 

- Здатність визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості 

за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні, а також враховувати 

індивідуальні особливості пацієнта при обранні засобів та методів медичної 

допомоги. 

- Здатність виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв‘язок 

з іншими психічними процесами при лікуванні захворювань. Здатність 

застосовувати теоретичні знання з психології у повсякденному житті та 

майбутній професійній діяльності, формувати в собі активні позитивні риси 

особистості фахівця та поведінки. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години (10 годин 

лекцій, 10 практичних занять, 100 годин СРС) – 4,0 кредити ЄКТС. 

Вивчення дисципліни проводиться на 1 курсі.  

Розділ 1. Основи психології. 

Змістовий розділ 1. Основи психології. 

Конкретні цілі вивчення: 

 Засвоїти визначення психології як науки, основні етапи її розвитку. 

 Аналізувати галузі психології та її зв’язки з іншими науками. 

 Класифікувати методи науково-психологічного дослідження. 

 Вирізняти функції психіки та форми її прояву. 



 Пояснювати виникнення, історичний розвиток та структуру свідомості. 

 Аналізувати психологічну структуру особистості. 

 Розкрити роль і місце діяльності та спілкування у формуванні особистості. 

 Інтерпретувати значення спілкування в професійній діяльності лікаря. 

 Вирізняти соціальні групи та інтерпретувати міжособистісні стосунки в 

них. 

 Узагальнити причини виникнення конфліктів та визначити стилі поведінки 

в конфліктній ситуації. 

 Пояснювати специфіку психічних пізнавальних та емоційно-вольових 

процесів та обґрунтовувати  їх значення в професійній діяльності лікаря. 

 Аналізувати особливості розвитку психічних пізнавальних процесів, 

формування емоційно-вольової сфери особистості та її індивідуально-

типологічних відмінностей.  

 Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми 

проявами у діяльності та спілкуванні. 

Тема 1. Предмет, завдання, історичний розвиток психології як науки 

Поняття про психологію, її предмет та основні завдання. Історія розвитку 

психології: основні етапи. Основні тенденції розвитку сучасної психології. 

Поняття про психіку та її функції. Основні форми проявів психіки, їх 

взаємозв’язок. Виникнення та розвиток психіки. Рефлекторна природа 

психіки. Психіка та свідомість. Історичний розвиток психології. Структура 

сучасної психології. Напрями, школи та концепції в психологічній науці: 

психоаналітичний підхід; когнітивно-поведінкова терапія; гуманістична 

психологія. Психологія та педагогіка і медицина. Значення психологічних 

знань в практичній діяльності лікаря.  

Тема 2. Методи психологічних досліджень. Загальне поняття про методи 

психологічних досліджень. Головні вимоги до методів психології. 

Класифікація методів психології. Характеристика основних методів: 

спостереження, самоспостереження, експеримент. Характеристика 

додаткових методів: тест, опитування, бесіда, анкетування, проєктивні 

невербальні методи, аналіз продуктів діяльності.  

Тема 3. Когнітивна сфера особистості. 

Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про відчуття. 

Фізіологічна основа відчуттів. Основні властивості відчуттів. Чутливість 

аналізаторів, пороги чутливості. Класифікація і різновиди відчуттів. Больові 

відчуття. Індивідуальні відмінності відчуттів, їх діагностика.  

Поняття про сприймання. Фізіологічна основа сприймання. Характеристика 

основних властивостей сприймання. Види сприймання. Поняття про ілюзії 

та галюцинації. Індивідуальні відмінності сприймання, їх діагностика.  

Відчуття та сприймання в професійній діяльності лікаря. 

Поняття про увагу як особливу форму психічної активності.Фізіологічна 

основа уваги. Класифікація видів уваги. Характеристика основних 

властивостей уваги. Індивідуальні відмінності уваги. Неуважність та її 

причини. Значення уваги в професійній діяльності лікаря. 



Поняття про пам‘ять. Психологічні теорії пам’яті. Класифікація видів 

пам’яті та їх взаємозв’язок. Характеристика основних процесів пам’яті. 

Запам’ятовування та його різновиди. Умови ефективного запам’ятовування. 

Збереження, умови збереження інформації. Відтворення та його різновиди. 

Забування та його причини. Індивідуальні відмінності пам’яті, їх 

діагностика та розвиток. Пам'ять в професійній діяльності лікаря.  

Поняття мислення та розуміння його специфіки у порівнянні з 

безпосереднім чуттєвим відображенням. Соціальна природа мислення. 

Основні теорії мислення. Психологічна характеристика мислення як 

процесу вирішення задач. Поняття проблемної ситуації. Розумові операції 

як основні механізми мислення. Логічні форми мислення. Класифікація 

видів мислення. Мовлення. Індивідуальні відмінності мислення, їх 

діагностика та розвиток. Прояв інтелектуальних здібностей у професійній 

діяльності лікаря. 

Поняття про уяву та її своєрідність як пізнавального процесу. Фізіологічна 

основа уяви. Класифікація видів уяви, їх характеристика. Мрія як особливий 

вид уяви. Прийоми створення образів уяви. Уява і особистість. Уява в 

професійній діяльності лікаря. 

Тема 4. Емоційно-вольова сфера особистості. 

Поняття про емоції та почуття. Психологічні теорії емоцій. Фізіологічні 

основи емоцій та почуттів. Вираження емоцій та почуттів. Форми 

переживання емоцій та почуттів. Види емоцій. Види почуттів. Вищі 

почуття. Основні параметри емоційного процесу. Емоції і здоров’я людини. 

Врахування емоційного стану пацієнта в процесі лікування. Роль емоційних 

станів у регуляції поведінки та діяльності людини. Діагностика емоційної 

сфери особистості. 

Поняття про волю. Фізіологічна основа волі. Психологічні теорії волі. 

Поняття про довільну та мимовільну дію. Проста та складна вольова дія, їх 

аналіз. Поняття про вольове зусилля та силу волі. Безвілля та його причини. 

Основні вольові якості особистості, їх формування. Вольові якості лікаря та 

їх значення в професійній діяльності.    

Поняття про діяльність. Мета і мотиви діяльності. Структура діяльності. 

Основні різновиди діяльності, їх розвиток у людини. Знання, вміння, 

навички та звички. Діяльність лікаря та формування професійних вмінь і 

навичок. 

Тема 5. Індивідуально-психологічні відмінності особистості. 

Поняття про темперамент, його роль у психічній діяльності та поведінці. 

Основні властивості темпераменту. Фізіологічні основи темпераменту. 

Теорії темпераменту. Типи темпераментів, їх психологічна характеристика 

та діагностика. Врахування особливостей темпераменту пацієнта в 

професійній діяльності лікаря.   

Поняття про характер, його зв'язок із темпераментом. Фізіологічні основи 

характеру. Структура характеру. Класифікація рис характеру. Типове та 

індивідуальне в характері. Акцентуації характеру. Формування характеру. 



Характер та індивідуальність людини. Характер і професійна діяльність 

лікаря. 

Поняття про здібності. Задатки як природні передумови розвитку 

здібностей. Види здібностей. Рівні розвитку здібностей. Індивідуальні 

відмінності у здібностях людей, їх діагностика. Зв‘язок темпераменту, 

характеру і здібностей. Здібності в професійній діяльності лікаря. 

Загальне поняття про особистість. Сучасні психологічні теорії особистості. 

Психологічна структура особистості. Біологічне та соціальне в особистості. 

Співвідношення понять “людина”, “індивід”, “особистість” та 

“індивідуальність”. Активність особистості та її джерела. Ідеали і 

переконання. Світогляд особистості. Самооцінка. Рівень домагань 

особистості. Основні фактори та умови формування особистості. 

Формування особистості лікаря. 

Тема 6. Соціальні аспекти особистості 

Спілкування як специфічний різновид діяльності. Поняття про спілкування. 

Структура спілкування та її компоненти. Функції спілкування. Класифікація 

видів спілкування, їх характеристика. Засоби спілкування. Загальна 

характеристика мови та мовлення, їх функції. Фізіологічні механізми 

мовленнєвої діяльності. Різновиди мовлення. Механізми міжособистісного 

сприймання. Значення спілкування в професійній діяльності лікаря. 

Соціальні групи. Поняття про групи. Класифікація груп. Міжособистісні 

стосунки в групах і колективах. Психологічна сумісність і конфлікт у 

міжособистісних стосунках. Причини виникнення конфліктів. Стилі 

поведінки у конфліктній ситуації.  

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма Кількість годин 

усього л  семін сам.р. 

Назви змістових розділів і тем 

Розділ 1. Основи психології 

Змістовий розділ 1. Основи психології 

1. Предмет, завдання, історичний розвиток 

психології як науки 

    

2. Методи психологічних досліджень     

3. Когнітивна сфера особистості     

4. Емоційно-вольова сфера психічної діяльності     

5. Індивідуально-психологічні відмінності 

собистості 

    

6. Соціальні аспекти особистості     

Усього годин 105 20 20 65 

 

 

 



4. Теми лекцій 

№ з\п Назва теми К-ть годин 

1. Предмет, завдання, історичний розвиток психології як науки  

2. Методи психологічних досліджень  

3. Когнітивна сфера особистості  

4. Емоційно-вольова сфера психічної діяльності  

5. Індивідуально-психологічні відмінності собистості  

6. Соціальні аспекти особистості  

 УСЬОГО: 20 

 

5. Теми семінарських (практичних) занять 

№ 

з\п Назва теми 

К-ть 

годин 

1. Предмет, завдання, історичний розвиток психології як науки  

2. Методи психологічних досліджень  

3. Когнітивна сфера особистості  

4. Емоційно-вольова сфера психічної діяльності  

5. Індивідуально-психологічні відмінності собистості  

6. Соціальні аспекти особистості  

 УСЬОГО: 20 

 

7. Теми лабораторних занять – не передбачені  

8. Самостійна робота. 

№ 

з\п 

Назва теми К-ть 

годин 

1. Предмет, завдання, історичний розвиток психології як науки  

2. Методи психологічних досліджень  

3. Когнітивна сфера особистості  

4. Емоційно-вольова сфера психічної діяльності  

5. Індивідуально-психологічні відмінності собистості  

6. Соціальні аспекти особистості  

 УСЬОГО: 65 

 

 

 



9. Індивідуальні завдання 

Виконання індивідуального завдання передбачає підготовку 

повідомлення або написання реферату на основі опрацювання першоджерел 

на одну із запропонованих тем: 

1. Психологія як наука та науково-практичний комплекс. 

2. Принципи та категорії психологічної науки. 

3. Психологічна наука і суспільна практика. 

4. Роль психології в сучасному суспільстві. 

5. Міждисциплінарні зв’язки психологічної науки. 

6. Проблема несвідомого в психологічній науці. 

7. Відмінність психіки людини від психіки тварини. 

8. Напрямки зарубіжної психології. 

9. Етапи розвитку психологічної думки. 

10. Психодіагностика як галузь психологічної науки. 

11. Спостереження та особливості його застосування лікарем. 

12. Експеримент та його можливості при вивченні психічних 

особливостей хворого. 

13. Використання в медичній практиці психокорекційних та 

психотерапевтичних методів. 

14. Психологія лікувальної практики. 

15. Професійна діяльність лікаря: психологічна характеристика. 

16. Загальна характеристика проблеми вивчення мотиваційної 

сфери особистості. 

17. Спілкування і розвиток особистості. 

18. Конфлікти в спілкуванні лікаря з хворим. 

19. Стилі спілкування. 

20. Спілкування як базова категорія в психології. 

21. Мовлення як засіб спілкування лікаря з хворим. 

22. Використання засобів мови в професійній діяльності лікаря. 

23. Сенсорно-перцептивна організація людини. 

24. Проблема психологічної типології особистості. 

25. Інтелект: основні підходи до розуміння. 

26. Будова тіла і особливості психіки. 

27. Психологічні теорії пам’яті. 

28. Психологічні теорії волі. 

29. Емоції та пізнавальні процеси. 

30. Вольові здібності людини та їх формування. 

31. Розлади мислення та мовлення. 

32. Роль темпераменту в психічному розвитку людини та в 

діяльності лікаря. 

33. Роль здібностей у професійному формуванні особистості 

лікаря. 

34. Прояв інтелектуальних здібностей у професійній діяльності 

лікаря. 

35. Формування характеру людини. 



36. Психологічні риси характеру та їх вплив на здоров’я людини. 

37. Характер у професійній діяльності лікаря. 

38. Самовиховання волі майбутніх лікарів. 

39. Вольові якості лікаря та їх значення у професійній діяльності. 

40. Причини емоційної нестійкості лікарів. 

41. Стрес. Стрес фізіологічний і психологічний. 

42. Проблеми соціального та біологічного в психічному розвитку 

індивіда. 

43. Емоційні стани, їх роль у регуляції поведінки і діяльності. 

44. Психолінгвістична модель мовлення. 

45. Лінгвістична психотерапія та її застосування в практичній 

діяльності лікаря. 

46. Психіка і біогенні ритми організму. 

47. Вплив психічних станів на здоров’я та самопочуття людини. 

48. Проблема періодизації розвитку особистості в сучасній 

психології. 

49. Психологія характерологічних відхилень та їх вплив на 

здоров’я людини. 

50. Природа екстрасенсорного сприймання. 

51. Творча уява як відображення психологічного стану 

особистості. 

52. Психологія мислення та проблема штучного інтелекту. 

53. Почуття як своєрідне відображення об’єктивної дійсності. 

54. Дослідження виразу почуттів в поведінці та фізіологічних 

функціях. 

55. Гуманістична спрямованість пошуків сучасної світової 

психології. 

10. Завдання для самостійної роботи. 

Передбачається вивчення додаткових питань для самостійного 

опрацювання, які не входять до плану аудиторних занять і забезпечують 

поглиблене вивчення студентами тем в процесі підготовки до семінарських 

занять: 

1. Предмет, завдання та основні етапи розвитку психології.  Основні тенденції 

розвитку сучасної психології. 

2. Поняття про психіку, її функції та основні форми прояву. 

3. Виникнення та розвиток психіки. Рефлекторна природа психіки. 

4. Психіка та свідомість. Історичний розвиток людської свідомості.  

5. Структура свідомості. Поняття про несвідоме. 

6. Характеристика основних галузей психологічних знань. Медична 

психологія. 

7. Зв‘язок психології з іншими науками. Психологія та педагогіка. Психологія 

та медичні дисципліни. 

8. Основні напрямки, школи та концепції психологічної науки. 

9. Значення психологічних знань в практичній діяльності лікаря.  



10. Методи психологічних досліджень, їх класифікація. Головні вимоги 

до методів психології.  

11. Спостереження та особливості його застосування лікарем. 

12. Експеримент та його можливості при вивченні психічних 

особливостей хворого. 

13. Використаннявмедичній практиці психокорекційних 

тапсихотерапевтичних методів. 

14. Особистість, її психологічна структура. 

15. Сучасні психологічні теорії особистості. 

16.  Біологічне та соціальне в особистості. Співвідношення понять “людина”, 

“індивід”, “особистість” та “індивідуальність”. 

17. Активність особистості та її джерела. 

18. Спрямованість особистості, характеристика її компонентів. 

19. Потреби, види потреб. Мотиви види мотивів. 

20. Свідомість та “Я” – образ людини. Самооцінка. Рівень домагань 

особистості. 

21. Основні фактори та умови формування особистості. Формування 

особистості лікаря. 

22. Діяльність, її структура та види. 

23. Знання, вміння, навички, звички. 

24. Професійна діяльність лікаря: психологічна характеристика. 

25. Спілкування, його функції та види. Значення спілкування в професійній 

діяльності лікаря. 

26. Засоби спілкування. Мова. Функції та види мовленнєвої діяльності. 

27. Механізми міжособистісного сприймання.  

28. Поняття про групи. Класифікація груп. Міжособистісні стосунки в групах 

і колективах.  

29. Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних стосунках. 

Причини виникнення конфліктів. Стилі поведінки у конфліктній ситуації.  

30. Фізіологічні механізми пізнавальних та емоційно-вольових психічних 

процесів. 

31. Загальна характеристика пізнавальних психічних процесів.  

32. Увага, види уваги, їх характеристика. 

33. Властивості уваги. 

34. Поняття про відчуття. Основні властивості відчуттів.  

35. Чутливість аналізаторів, пороги чутливості.  

36. Класифікація видів відчуттів. Больові відчуття.  

37. Індивідуальні особливості відчуттів. 

38. Поняття про сприймання. Відчуття та сприймання.  

39. Характеристика основних властивостей сприймання.  

40. Види сприймання.  

41. Поняття про ілюзії та галюцинації.  

42. Індивідуальні відмінності сприймання, їх діагностика.   

43. Відчуття та сприймання в професійній діяльності лікаря. 

44. Психологічні теорії пам‘яті, мислення та емоцій. 



45. Поняття про пам‘ять. Характеристика основних процесів пам’яті. 

46. Класифікація видів пам’яті та їх взаємозв’язок.  

47. Смислове і механічне запам’ятовування та їх місце і роль у засвоєнні знань. 

48. Відтворення, його види і роль у процесах засвоєння та збереження знань. 

49. Умови ефективного запам’ятовування, збереження і відтворення 

інформації. 

50. Забування, його причини і способи боротьби з ним. 

51. Асоціація, її види. 

52. Індивідуальні відмінності пам’яті. 

53. Пам‘ять в професійній діяльності лікаря.  

54. Мислення як вища форма пізнавальної діяльності людини. Розуміння його 

специфіки у порівнянні з безпосереднім чуттєвим відображенням.  

55. Розумові операції як основні механізми мислення, їх характеристика. 

56. Класифікація видів мислення. 

57. Логічні форми мислення. 

58. Індивідуальні відмінності мислення. Прояв інтелектуальних здібностей у 

професійній діяльності лікаря. 

59.  Зв‘язок мислення та мовлення. 

60. Інтелект: основні підходи до розуміння. 

61. Поняття про уяву та її своєрідність як пізнавального процесу.  

62. Класифікація видів уяви, їх характеристика. Мрія як особливий вид уяви. 

63. Прийоми створення образів уяви.  

64. Уява і особистість. Уява в професійній діяльності лікаря. 

65. Загальна характеристика емоційно-вольової сфери. Поняття про емоції та 

почуття.  

66. Вираження емоцій та почуттів. Форми переживання емоцій та почуттів.  

67. Стрес. Стрес фізіологічний і психологічний. 

68. Види емоцій. Види почуттів. Вищі почуття.  

69. Основні параметри емоційного процесу.  

70. Емоції і здоров’я людини. Роль емоційних станів у регуляції поведінки та 

діяльності людини.  

71. Поняття про волю. Психологічні теорії волі.  

72. Проста та складна вольова. Структура і механізми складної вольової дії. 

73. Поняття про вольове зусилля та силу волі. Безвілля та його причини.  

74. Основні вольові якості особистості, їх формування. Вольові якості лікаря 

та їх значення в професійній діяльності.    

75. Поняття про темперамент, його роль у психічному розвитку людини та в 

діяльності лікаря. 

76. Основні властивості темпераменту. Фізіологічні основи темпераменту.  

77. Теорії темпераменту.  

78. Типи темпераментів, їх психологічна характеристика та діагностика.  

79. Поняття про характер, його зв‘язок із темпераментом. Фізіологічні основи 

характеру.  

80. Структура характеру. Класифікація рис характеру.  

81. Типове та індивідуальне в характері. Акцентуації характеру.  



82. Формування характеру. Характер та індивідуальність людини. Характер і 

професійна діяльність лікаря. 

83. Поняття про здібності. Здібності в професійній діяльності лікаря. 

84. Задатки як природні передумови розвитку здібностей.  

85. Види здібностей, їх характеристика. 

86. Рівні розвитку здібностей.    

11. Методи навчання. 

У процесі викладання дисципліни застосовуються різні методи навчання: 

За домінуючими засобами навчання: вербальні, наочні; 

В залежності від основних дидактичних завдань: отримання нових знань, 

формування вмінь та навичок, перевірки й оцінки знань, а також 

Усне обговорення питань теми із залученням більшої частини студентів 

групи;  

Бліц-опитування;  

Дискусії з проблемних ситуацій;  

Реферативні виступи;  

Тестування в письмовій формі;  

Виконання письмових завдань тощо. 

12. Методи контролю.  

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, 

практичних навичок і вмінь. Формами поточного контролю є: усне 

опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване), співбесіда; 

практична перевірка сформованих професійних умінь (проводиться за 

результатами виконання практичної роботи наприкінці заняття), 

самостійної та індивідуальної роботи студентів.  

13. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Формою підсумкового контролю успішності навчання з дисципліни  є залік. 

Залік з дисципліни «Основи психології» – це форма підсумкового контролю, 

що полягає в оцінці засвоєння студентами навчального матеріалу виключно 

на підставі результатів поточного навчання відповідно програми з 

дисципліни і не передбачає окремого навчального заняття для приймання 

заліку. На останньому тематичному навчальному занятті після закінчення 

обговорення теми заняття викладач навчальної групи оголошує суму балів 

студента за результатами поточного контролю і за виконання 

індивідуального завдання. 

Оцінка з дисципліни визначається як сума оцінок поточної навчальної 

діяльності у балах, що виставляються на кожному семінарському занятті за 

відповідною темою і кількістю балів за виконання індивідуального 

завдання. Результати складання заліків оцінюються за двобальною шкалою: 

«зараховано», «не зараховано».  

Студент отримує оцінку «зараховано», якщо він виконав усі види робіт, 

передбачених навчальною програмою з дисципліни, відвідав усі лекції та 

семінарські заняття, визначені тематичними планами, а за наявності 

пропусків – своєчасно їх відпрацював, набрав загальну кількість балів не 

менш як 120. Максимальна кількість балів, яку може набрати студент з 



дисципліни за поточну навчальну діяльність і виконання індивідуального 

завдання – 200 балів.  

Самостійну роботу студентів оцінюють під час поточного контролю на 

семінарському занятті. 

Форми контролю успішності навчання:  

Опитування (бліцопитування) та перевірка (вибіркова або фронтальна) 

теоретичних знань та практичних навичок.  

Тестовий контроль. 

Письмові роботи. 

Написання рефератів, виконання творчих завдань, їх захист.  

Диспути та колоквіуми (проводяться в кінці вивчення окремих розділів 

курсу) 

Поточний та проміжний контроль: виконання контрольних завдань з 

окремих тем, виконання тестових завдань, перевірка практичних вмінь і 

навичок (здійснюється за допомогою контрольних питань як в усній, так і в 

письмовій формі) 

Підсумковий контроль проводиться на останньому заняття у формі заліку 

Залік базується, в першу чергу, на поточній успішності студентів. 

Критерії та норми оцінки успішності навчання:  

Основні критерії: 

Правильність, повнота та обсяг знань, їх точність 

Якість відповіді студента (обґрунтування, грамотність, чіткість) 

Навички використання теоретичних знань та вмінь. 

Орієнтовні норми оцінювання відповідей студента: 

“Відмінно” – якщо студент глибоко і всебічно знає зміст курсу, 

ознайомлений з рекомендованою навчально-методичною літературою, 

науковими першоджерелами, логічно і самостійно мислить, будує 

правильно і повно відповідь, що викладена літературною мовою у логічній 

послідовності,  вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі, 

висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, пов‘язує матеріал із 

профілем медичного вищого навчального закладу, демонструє високий 

рівень засвоєння знань, протягом семестру отримував переважно “5”. 

“Добре” – коли студент твердо знає курс і рекомендовану літературу, добре 

засвоїв матеріал і аргументовано викладає його, висловлює свої міркування 

про ті чи інші психологічні феномени, але припускається певних 

неточностей і похибок у логіці викладу. Недоліки легко виправляються при 

відповідях на додаткові запитання викладача. Протягом семестр отримував 

переважно “4”. 

“Задовільно”– якщо студент в основному знає курс, ознайомлений з 

рекомендованою літературою, але непереконливо відповідає, плутає 

терміни, невпевнено почувається, демонструє розуміння навчального 

матеріалу при недостатній повноті засвоєння понять або непослідовному 

викладі матеріалу, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти 

та явища, пов‘язувати їх із майбутнім фахом. Протягом семестру відповідав 

в основному на “3”. 



 “Незадовільно” – коли студент не опанував зміст курсу, вкрай слабо знає 

загальну літературу курсу, не володіє науковими фактами, визначеннями, 

категоріями, правилами та законами. Відсутнє загально гуманітарне та 

наукове мислення, практичними навичками не володіє. Відповідь 

неправильна, студент виявляє незнання основних понять предмету. Часто 

пропускав лекції. На заняттях отримував в основному “2”. 

14. Схеми нарахування і розподіл балів, які отримують студенти. 

Максимальна кількість балів за дисципліну складає 200 балів. 

Співвідношення між результатами оцінювання поточної навчальної 

діяльності і підсумкового контролю знань – 60 % та 40 %. 

Поточний контроль є обов'язковим. Під час оцінювання засвоєння кожної 

теми з усіх дисциплін навчального плану за поточну навчальну діяльність 

студенту виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною шкалою) з 

урахуванням затверджених критеріїв оцінювання з дисципліни. 

Враховуються всі види робіт, передбачені навчальною програмою. Студент 

має отримати оцінку з кожної теми. Викладач проводить опитування 

кожного студента у групі на кожному занятті і виставити оцінку в журналі 

обліку відвідувань та успішності студентів за традиційною шкалою («5», 

«4», «3», «2»).  

Залік студент отримує на останньому занятті з дисципліни за результатами 

поточного оцінювання. Цей вид підсумкового контролю не передбачає 

додаткових письмових робіт чи тестування на останньому занятті 

(підраховується середньо-арифметичне з оцінок за кожне заняття). 

До заліку допускаються лише ті студенти, які не мають академічної 

заборгованості і їх середній бал за поточну навчальну діяльність із 

навчальної дисципліни становить не менше 3,00. 

Результат навчання оцінюється за двобальною шкалою (зараховано/не 

зараховано) та багатобальною шкалою. Максимальна кількість балів, яку 

може отримати здобувач освіти з дисципліни – 200. Мінімальна кількість 

балів, яку повинен набрати здобувач освіти – 120. 

Середня оцінка за поточну діяльність конвертується у бали за 200-бальною 

шкалою, відповідно до таблиці перерахунку (табл. 1 та табл.2). 

Таблиця 1. 

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну 

шкалу (для дисциплін, що завершуються заліком) 

 
4-

бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

200-бальна 

шкала 

5 200 4.47 179 3.94 158 3.42 137 

4.97 199 4.44 178 3.92 157 3.39 136 

4.94 198 4.42 177 3.89 156 3.37 135 

4.92 197 4.39 176 3.87 155 3.34 134 

4.89 196 4.37 175 3.84 154 3.32 133 

4.87 195 4.34 174 3.82 153 3.29 132 

4.84 194 4.32 173 3.79 152 3.27 131 



4.82 193 4.29 172 3.77 151 3.24 130 

4.79 192 4.27 171 3.74 150 3.22 129 

4.77 191 4.24 170 3.72 149 3.19 128 

4.74 190 4.22 169 3.69 148 3.17 127 

4.72 189 4.19 168 3.67 147 3.14 126 

4.69 188 4.17 167 3.64 146 3.12 125 

4.67 187 4.14 166 3.62 145 3.09 124 

4.64 186 4.12 165 3.59 144 3.07 123 

4.62 185 4.09 164 3.57 143 3.04 122 

4.59 184 4.07 163 3.54 142 3.02 121 

4.57 183 4.04 162 3.52 141 3 120 

4.54 182 4.02 161 3.49 140 

< 3 

70-119 

(повторне 

перескладання) 
4.52 181 4.00 160 3.47 139 

4.49 180 3.97 159 3.44 138 

           

Таблиця 2 

Шкала переведення балів у національну систему 
 

За національною системою За 200-бальною шкалою 

зараховано від 120 до 200 балів 

не зараховано менше 119 балів 

  
Із виділених 120 балів за поточну навчальну діяльність на оцінювання 

індивідуальної самостійної роботи здобувачів освіти, згідно з робочою 

навчальною програмою, виділяється додатково  від 4 до 12 балів. 

Заохочувальні бали додаються до підсумкової оцінки з дисципліни в кінці 

її вивчення. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 

відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу, перевіряється при контролі засвоєння відповідного розділу та при 

складанні іспиту. 

Таблиця 3. 

Відповідність результату успішності в балах до системи традиційного 

оцінювання 
Підсумковий 

модульний контроль 
Оцінка з дисципліни 4 – бальна шкала 

80.0 180 – 200 5 (відмінно) 

64.0 150 – 179.9 4 (добре) 

48.0 120 – 149 3 (задовільно) 

0 0-119 2 (незадовільно) 

Під час проведення контрольних заходів в Університеті використовуються 

такі шкали оцінювання: 200 бальна шкала; традиційна 4-х бальна шкала; 

рейтингова шкала ECTS. Результати конвертуються з однієї шкали в іншу 

відповідно до таблиць 4-5. 
         

 



Таблиця 4. 

Конвертація традиційної та рейтингової шкали 
 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

За національною шкалою 

Визначення 4-х бальна 

шкала 
Залік 

180 – 200 A 5 (відмінно) 

зараховано 

Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок. 

160 - 179 B 

4 (добре) 

Вище середнього рівня з 

кількома помилками. 

150 – 159 C 
В загальному правильна робота з 

певною кількістю помилок. 

130 – 149 D 

3 (задовільно) 

Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків. 

120 – 129 E 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії. 

50 – 119 Fx 

2 (незадовільно) 
не 

зараховано 

Можливе повторне складання. 

0 – 49 F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни. 

Бали з дисциплін незалежно конвертуються як у шкалу ECTS, так і у 

чотирибальну шкалу. Бали шкали ECTS у чотирибальну шкалу не 

конвертуються і навпаки.  

Ранжування з присвоєнням оцінок «A», «B», «C», «D», «E» проводиться 

директоратом для здобувачів освіти даного курсу, які навчаються за однією 

спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни. 

Таблиця 5. 

Ранжування рівнів успішності студентів 

 

Оцінка ECTS Статистичний показник 

«А» Найкращі 10 % студентів 

«В» Наступні 25 % студентів 

«С» Наступні 30 % студентів 

«D» Наступні 25 % студентів 

«E» Останні 10 % студентів 

 

Здобувачі освіти, які одержали оцінки «FX» та «F» («2») не вносяться до 

списку здобувачів освіти, що ранжуються, навіть після перескладання 

підсумкового контролю.  Такі здобувачі освіти після перескладання 

автоматично отримують бал «E». 

Оцінка «FX» виставляється здобувачам освіти, які набрали мінімальну 

кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований 

підсумковий контроль. Ця категорія здобувачів освіти має право на 

перескладання підсумкового контролю за затвердженим графіком. 

Повторне складання підсумкового контролю дозволяється не більше двох 

разів. 

Оцінка «F» виставляється здобувачам освіти, які відвідали усі аудиторні 

заняття з модуля, але не набрали мінімальної кількості балів за поточну 



навчальну діяльність і не допущені до підсумкового контролю. Ця 

категорія здобувачів освіти має право на повторне вивчення дисципліни. 

15. Методичне забезпечення. 
1. Робоча навчальна програма дисципліни; 

2. Плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи 

студентів;  

3. Тези лекцій з дисципліни; 

4. Методичні рекомендації та розробки для викладача; 

5. Методичні вказівки до практичних занять для студентів; 

6. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;  

7. Тестові та контрольні завдання до практичних занять; 

8. Запитання до контролю засвоєння розділу; 

16. Рекомендована література 

Основна:  

1. Загальна психологія. /За заг. ред. Максименка С.Д. – К., 2000. 

2. Загальна психологія./За заг. ред.. акад. С.Д. Максименка. Підручник. – 2-

ге вид., переробл. та доповн. – Вінниця: Нова книга 2004.  

3. Максименко С.Д., Євтух М.Б., Коваленко В.В., Цехмістер Я.В., Лазуренко 

О.О. Психологія та педагогіка. /За ред.. С.Д. Максименка. – Київ, 2013. 

4. Максименко С.Д., Євтух М.Б., Цехмістер Я.В., Лазуренко О.О. 

Психологія та педагогіка. – Київ, 2012. 

Додаткова: 
1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М., 2001. 

2. Данилюк І.В. Історія психології в Україні. Західні регіони. – К., 2002.  

3. Джини Г. Скотт. Конфликты. Пути их решения. – К., 1991. 

4. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності. – К., 2003. 

5. Лазуренко О. О. Програма, плани практичних занять, методичні вказівки 

та рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи 

психології та педагогіки». – К, 2005 

6. Лазуренко О.О. Навчально-методичні вказівки з організації та 

проведення самостійної позааудиторної роботи студентів з курсу 

«Основи психології та педагогіки». – К.- Ніжин, 2005. 

7. Лазуренко О.О. Основи психології та педагогіки. Навчально-методичний 

комплекс. – Київ, 2011. 

8. Лазуренко О.О. Основи психології: навчально-методичний посібник. – К., 

2002. 

9. Максименко С.Д. Психологія особистості. – К., 2008.  

10. Межличностное общение / Сост. и общ. ред. Н.В.Казариновой. – 

СПб., 2001. 

11. Методические рекомендации и задания к курсу «Основы 

педагогики» для студентов-иностранцев./ сост. Е.А. Лазуренко и др. Изд. 

2-е. – К. 2001. 

12. Методичні рекомендації та завдання з курсу «Основи педагогіки» 

/укл. О.О. Лазуренко та ін. Вид. 2-е. – К., 2001. 



13. Основы психологии: в помощь студентам-иностранцам: в 2-х ч., Ч.1. 

Краткий конспект лекций. /сост. Лазуренко Е.А.. – К., 2003. 

14. Основы психологии: в помощь студентам-иностранцам: в 2-х ч., Ч.2. 

Практикум. /сост. Лазуренко Е.А.. – К., 2005. 

15. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под 

ред. А.А. Крылова. – СПб., 2003. 

16. Практическая психодиагностика. Методики и тесты./ Сост. Д.Я. 

Райгородский. – Самара, 2002. 

17. Психические состояния / Сост. и ред. Л.В. Куликова. – СПб., 2001.  

18. Психология внимания / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер. – М., 2001. 

19. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер. – 

М., 2002. 

20. Психология мотивации и эмоций / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер. – М., 2002. 

21. Психология ощущений и восприятия / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер. – М., 

2002. 

22. Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер. – М., 2002. 

23. Психология человека от рождения до смерти./ Под ред. А.А. Реана. – СПб., 

2002. 

24. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 1997. 

17. Інформаційні ресурси 
http://lib.iitta.gov.ua/9961/1/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D

0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%282%29.pdf 

http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/imem/artuh_chast1.pdf 

https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/29190/ 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Matsko_Larysa/Osnovy_psykholohii_ta_pedahohiky.

pdf 

https://core.ac.uk/download/pdf/197259803.pdf 

https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol

1/4.pdf 

https://bo.naqa.gov.ua/api/File/13915/Get 

 

 

http://lib.iitta.gov.ua/9961/1/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%282%29.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/9961/1/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%282%29.pdf
http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/imem/artuh_chast1.pdf
https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/29190/
https://shron1.chtyvo.org.ua/Matsko_Larysa/Osnovy_psykholohii_ta_pedahohiky.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Matsko_Larysa/Osnovy_psykholohii_ta_pedahohiky.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/197259803.pdf
https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol1/4.pdf
https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol1/4.pdf
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/13915/Get

